
 

 

 

 

 

 ים הטפלים להםחלקו וטלית בכילהיציאה 

רשות , ויוצא ל1אמר רב חמא בר גוריא: מתעטף אדם בכילה ובכסכסיה ,אבין בר רב הונא מר רביא קל"ט ב'()
 . )משום הוצאת הרצועות שאינן לצורך עיטוף(בשבת, ואינו חושש  הרבים

דאמר רב הונא אמר רב: היוצא בטלית שאינה מצוייצת כהילכתה בשבת, חייב  מאי שנא מדרב הונא?! )ומקשה(
 ! )משום חוטי הציצית( חטאת

  . הני לא חשיבי, ובטלי.)ונחשבים משוי( , ולא בטלי)משום שהתכלת שבה ְיָקָרה( ציצית לגבי טלית חשיבי )ומתרץ(

 שיטות הראשונים

: מבאר בגמרא שחייב חטאת משום דציצית לגבי טלית חשיבי, ולא בטלי. היוצא בטלית שאינה מצוייצת כהלכתה
 בתוספות. ואילו 2התרומה, סמ"ק, והרא"ש ספרלת שבה, שהוא דבר חשוב. וכן כתבו , משום התכרש"יופירש 

 . 4השו"ע. וכן פסק 3הרמב"ם, הטעם דחשיבות הציצית, משום שדעתו להשלים. וכן כתב רבינו חננאלכתבו בשם 

שאין  היותבטלית לרשות הרבים, ש בליל שבת אסור לצאתש רי"ףהגאונים ודעת : יציאה בטלית מצויצת בשבת
שמפני המצווה,  הרמב"ם ודעת וה.תה שעה, הציציות הן משאוי, שהיתר ההוצאה הוא מפני המצה באומצו

 .5נחשבות הציציות נוי לטלית. ולכן אף בלילה שאינו זמן ציצית מותר לצאת בה

 שולחן ערוך

 )או"ח, הלכות ציצית, סימן יג(

ר ָלצ   ב.  ִהְלָכָתּה, ֻמּתָ ת ּכְ צֶּ ה ׁשֶּ ִאם ִהיא ְמֻצּיֶּ ַמן ַהּזֶּ ּזְ דֹול: ֲאִפּלּו ּבַ ית ּגָ ין ַטּלִ ית ָקָטן ּב  ין ַטּלִ ים, ּב  ּה ִלְרׁשּות ָהַרּבִ ין ָלנּו את ּבָ א 
ת לֶּ כ  ח לוֹ ) .ּתְ א ֻמּנָ ּלֹא ְיה  ָפיו ַרק ׁשֶּ ת  ף ק''ח ע''ב(  (ַעל ּכְ י ַר''ן ְור''י פ' ָחִבית ּדַ ְבר  יּה ))ּדִ ְזָקת  ית ָאחֶּ ין ּומּוְקִמיַנן ְלַטּלִ ִהְלָכתֹו ְוא  ץ ּכְ הּוא ְמֻצּיָ ׁשֶּ

א ּבוֹ  ָצִריְך ְלָבְדקוֹ  צ  ּי  ם ׁשֶּ ָלל ב' ּוְתׁשוּ  (קֹדֶּ ׁשּוַבת ָהרֹא''ׁש ּכְ י ּתְ ְבר  ''ן ִסיָמן ר''ט)ּדִ ת( ,ַבת ָהַרְמּבַ ּבָ ִהְלכֹות ׁשַ ''ם פ' י''ט מ  ם ַהַרְמּבַ ׁש   .ְוָכל ּבֹו ּבְ

                                                

 מותר להתעטף בטלית שיש בשפתיה מלל. . והרמב"ם כתב: רצועות התלויות בהי פירש: רש" . 1

אבל אם הוא  .אם נפסק ראש אחד והשני נשאר, אסור לצאת בו ,דוקא דבר שהוא חשוב, כגון רצועות של משי וכיוצא בו י זה,ולפ . 2
 כל מקוםמ ,וא"כ אף שדעתו להשלים ולתקן צד שני .בטל לגבי בגד ,ן קרס ברזל שנפסק בן זוגו, כיון שאינו חשובוכ ,משיחה בעלמא

 . נשמת אדם.בטל

אעפ"כ אסור לצאת בו, כיון  ,כמו החוטי לבן של ציצית ,אפילו הוא דבר שאינו חשוב לגמרי ,אם נפסקה רצועה מצד אחד י זה,ולפ . 3
 נשמת אדם.ים. דדעתו להשלים ואינם בטל

הוא שאו"ח שא,לח. והקשה בנשמת אדם )כלל נו, סעי' ג(, כיון שהשו"ע כתב הטעם של ר"ח ורמב"ם, א"כ איך כתב בסעי' שאחרי זה,  . 4
ואינו חשוב, מותר לצאת בו, שזה אינו תואם לשיטת הר"ח ורמב"ם, והיה לו  ,הדין לכל דבר שנפסק וראש אחד מחובר, כגון לולאות

התרומה )סי' רנד(. סמ"ק )מצוה רפב( בשם  –אם דעתו להשלים או לא. ונשאר בצ"ע )והו"ד בביה"ל ד"ה ודעתו(. מקורות לחלק בין 
 רבינו יחיאל. ר"ן )חי' קל"ט ב', ד"ה ציצית(. רא"ש )סי' ד(. תוספות )ד"ה ציצית(. רמב"ם )הל' שבת יט,כ(. 

: אפילו )יג,ב, ס"ק ד(מצוייצת, מותר לצאת בה לרשות הרבים, והוסיף המשנ"ב  ָסַתם שאם הטלית )או"ח יג,ב; או"ח שא,לח(והשו"ע  . 5
)מהד' בלאו . וראה תשובת הרמב"ם )סי' רצט(תשובת הרי"ף . )הרכבי סי' תפד(תשובות הגאונים  -מקורות בלילה, כדעת הרמב"ם. 

 .)הל' שבת יט,כ(רמב"ם  .סי' רכ(

 ת”בעזהשי

 פ”תש אב 'ב
 ל"טק| דף:  כ'| פרק:  שבתמסכת: 



 

 

 

 

 

 

 )או"ח, הלכות שבת, סימן שא(

ְצלֹו ְוַדְע ַהּיֹוצ  לח.  ם אֶּ אֹוָתם ַהחּוִטים ֲחׁשּוִבים ה  י ׁשֶּ נ  ב ִמּפְ ִהְלָכָתּה, ַחּיָ ת ּכְ צֶּ יָנּה ְמֻצּיֶּ א  ית ׁשֶּ ַטּלִ ת ּבְ ּבָ ׁשַ ם ַעד א ּבְ יהֶּ ּתֹו ֲעל 
ת, מֻ  לֶּ כ  ּה ּתְ ין ּבָ א  י ׁשֶּ ִהְלָכָתּה, ַאף ַעל ּפִ ת ּכְ צֶּ הּו ִציִצית. ְוִאם ִהיא ְמֻצּיֶּ ִלים ְוַיֲעש   ׁשְ ּיַ ת ׁשֶּ ּבָ ׁשַ את ּבְ ר ָלצ  יל סי' י)ּתָ ן ְלע   . (ג"ְוַעּי 

ה  לט.  ּלָ ל(ּכִ ין אֹהֶּ ע  ין  )פי' ְיִריָעה ּכְ ים ְוא  את ִלְרׁשּות ָהַרּבִ ּה ְוָלצ  ף ּבָ ר ְלִהְתַעּט  ם, ֻמּתָ הֶּ ּמֹוְתִחין אֹוָתּה ּבָ ּה ְרצּועֹות ׁשֶּ ׁש ּבָ ּי  ׁשֶּ
ֻבּטָ  ּמְ אֹוי ׁשֶּ ַמש ּ ין ָהְרצּועֹות ֲחׁשּובֹות ּכְ א  י ׁשֶּ ט ַאף ַעל ּפִ ַאְבנ  לּויֹות ּבָ ְרצּועֹות ַהּתְ את ּבִ ר ָלצ  ְך ֻמּתָ ּה; ִהיְלּכָ ּבָ לֹות ַאּגַ

ְט  י ְולֹא ּבָ יב  י, ֲחׁשִ ׁשִ ל מֶּ ם ׁשֶּ ט. ֲאָבל ִאם ה  ב ָהַאְבנ  י ּוָבְטלּו ַאּגַ יב  לֹא ֲחׁשִ ם, ּדְ הֶּ ְנָעִלים ְקׁשּוִרים ּבָ ין ַהּמִ י ְוָאסּור ִאם א  ל 
נְ  גֹון לּוָלאֹות, וְ ַהּמִ ר, ּכְ ָחד ְמֻחּבָ ד ְורֹאׁשֹו אֶּ גֶּ ְפָסק ִמן ַהּבֶּ ּנִ ָבר ׁשֶּ ין ְלָכל ּדָ ם. ְוהּוא ַהּדִ הֶּ ר ָעִלים ְקׁשּוִרים ּבָ ינֹו ָחׁשּוב, ֻמּתָ א 

את ּבֹו.  את ּבֹו. ְוִאם ָחׁשּוב הּוא, ָאסּור ָלצ   ָלצ 

 דין הערמה

וברים אין תולים משמרת ביום טוב, וטעמם לא משום אוהל אלא משום )לפי רבנן הסאמר רבה בר רב הונא: )קל"ט ב'( 

, )דלאו עובדין דחול נינהו( לתלות בה רמונים )ותולה אותה כדי( יום טובמערים אדם על המשמרת ב עובדא דחול(
 ותולה בה שמרים. 

כחא מילתא לאיסור, שכן . שמוכח שלא לשמרים תלאה. אבל בלאו הכי, מותחילה)אמר רב אשי: והוא דתלה בה רמונים 

 . סתם תולה משמרת, לשמרים תולה(

, ואמר )חבית(ומנח בברזא דדנא  )שום(אמרו ליה רבנן לרב אשי: חזי מר האי צורבא מרבנן דשקל ברא דתומא 
ועבר להך גיסא וסייר פירי, ואמר אנא למינם  )ישן במעבורת(לאצנועיה קמיכוינא. ואזיל ונאים במברא 

 קמיכוינא. 

  .6בא מרבנן לא אתי למיעבד לכתחילהלהו: הערמה קאמרת, הערמה בדרבנן היא. וצוראמר 

 שיטות הראשונים

ב. ּוְכׁש  " הרמב"ם: כתב וצורבא מרבנן לא אתי למיעבד לכתחילה קֶּ ל נֶּ ְך ָאסּור ִלְסּתֹם ּכָ ב, ּכָ קֶּ ל נֶּ ָאסּור ִלְפּתַֹח ּכָ ם ׁשֶּ
יִּ  גֹון ׁשֶּ י ְסִחיָטה, ּכְ א ִליד  ינֹו ּבָ ַח ְוא  ינֹו ִמְתָמר  א  ָדָבר ׁשֶּ ָחִבית ַוֲאִפּלּו ּבְ ב הֶּ קֶּ יָסם אֹו ְלִפיָכְך ָאסּור ִלְסּתֹם נֶּ ק  ְסּתֹם ּבְ

ם יַח ׁשָ ְצרֹור ָקָטן. ֲאָבל ִאם ִהּנִ ם  ּבִ ב ִנְסּתָ קֶּ י ְלַהְצִניעֹו, ְוִנְמָצא ַהּנֶּ ד  ל ּכְ ה. -אֹכֶּ ָדָבר זֶּ ר ְלַהֲעִרים ּבְ ר. ּוֻמּתָ  7"ֻמּתָ
 התנה שיהיה תלמיד חכם. 8ע"והשו

 

                                                

כיון הלכך, . אדרבנן הוא דעבר ,באיסורא דרבנן, דאי נמי עביד ממש בלא הערמה הך הערמה לאו באיסורא דאורייתא הוא אלא . 6
 רש"י. לא אחמירו עליה, דהוא לא אתי למעבד לכתחילה להדיא בלא הערמה, לעבור שם לפני הכל. ,דצורבא מרבנן הוא

התירו רק לת"ח להערים. וצ"ב א"כ מדוע שלכולם מותר להערים, וגם לעם הארץ. ואולי דווקא לגבי שינה על מעבורת  ומשמע מדברי . 7
 .לא ציין זאת. ושמא לכן הדגיש שמותר להערים בדבר זה

 רמב"ם )הל' שבת כג,ג(. -מקורות ח שיד,יא. "או . 8

 ת”בעזהשי

 פ”תש אב 'ב
 ל"טק| דף:  כ'| פרק:  שבתמסכת: 



 

 

 

 

 שולחן ערוך

 )או"ח, הלכות יום טוב, סימן תקי(

ת  ד.  דֶּ לּוָיה ְועֹומֶּ ָמִרים, ֲאָבל ִאם ָהְיָתה ּתְ ּה ׁשְ ן ּבָ יֹום טֹוב ְלַסּנ  ת ּבְ רֶּ ּמֶּ ין ּתֹוִלין ַהְמׁשַ ָנן; ּוַמֲעִרים א  ָמִרים ְלַסּנְ ּה ׁשְ ן ּבָ ר ִלּת  ֻמּתָ
ָמִרים.  ּה ׁשְ ן ּבָ ְך נֹות  ּה ִרּמֹוִנים, ְוַאַחר ּכָ ן ּבָ ה אֹוָתּה ִלּת   ְותֹולֶּ

ְדִאיָתא סי' שי הגה: ת ּכִ ּבָ ׁשַ מֹו ּבְ יֹום טֹוב ּכְ י ִסּנּון, ּבְ ינ  ָאר ּדִ ף(. ט "ּוׁשְ ית יֹוס   )ּב 

 שיד( ח, הלכות שבת, סימן)או"

ַח,  ָאסּור יא.  הּוא ְמָמר  י ׁשֶּ נ  ָחִבית ְלָסְתמֹו ִמּפְ ב הֶּ קֶּ נֶּ ן ָעב ּבְ מֶּ ֲעָוה אֹו ׁשֶּ ן ׁשַ יָעה ִעְנָין א' ִלּת  יָחה ִטיָחה ְמִריָחה ׁשִ ָערּוְך ִסיָכה ְמׁשִ )פי' הֶּ

רּוַח, הּוא(,  ּום מ  הּו ִמׁשּ ית ּבְ ל  ָבִרים, ּדְ ָאר ּדְ ׁשְ ין הַ )ֲאָבל ּבִ א ָאזהֹוִאיל ְוא  ִין יֹוצ  ף(,  (ּיַ ית יֹוס  ְך )ּב  רֶּ א ּדֶּ ִין יֹוצ  ר. ְוִאם ָהָיה ַהּיַ ֻמּתָ
ב, קֶּ ם. ְוִאם הּוא (ְלָסְתמֹו ַוֲאִפּלוּ )ָאסּור  ַהּנֶּ א ְלַהְצִניעֹו ׁשָ ּלָ ן אֶּ ינֹו ְמַכּו  א  ְך ַהֲעָרָמה לֹוַמר ׁשֶּ רֶּ ן ּבֹו ׁשּום ּדֶּ ְלִמיד ָחָכם,  ִלּת  ּתַ

ר לֹו ְלַהֲעִרים ָכְך.  ֻמּתָ  ּבְ

  סינון אוכלים

 . 9, בשביל שיצולו)הנתונים בְמַשמרת מבעוד יום(השמרים  על גבי )בשבת(נותנין מים  משנה: )קל"ט ב'(

מסננין  משנה:)המשך . )מן הסודר בפי הכלי(בלבד שלא יעשה גומא  (רמבא). ומסננין את היין בסודרין (משנה: )המשך

 )תחתון(מקרקעיתו של כלי  )הכפיפה(ובלבד שלא יגביה  (רמבא) .מענפי דקל()סל העשוי ובכפיפה מצרית  את היין(
 טפח. 

 לא.  -לתוך המשמרת בשבת, ואינו חושש. אבל עכורין , ומים צלולין ,: נותן אדם יין צלולאמר זעירי

מרת יינה ושמריה, ונותן לתוך המש ,אדם חבית של יין )מערבב(רבן שמעון בן גמליאל אומר: טורד  מיתיבי:
 . )אף שהיין עכור(בשבת, ואינו חושש 

 . )שכל היינות עכורים ושותים אותם בשמריהם. לכן אין כאן תיקון, ששותים אותם בלאו הכי(תרגמה זעירי: בין הגיתות שנו 

 . אסור -שרי; אכוליה כובא  -גיה דכובא , אפלכסותה()בגד ששוטחים על פי גיגית יין לאמר רב: האי פרונקא 

)בפי כלי חרס קטן בפומיה דכוזני דחביתא  )קשים וקיסמים בחזקה(אמר רב פפא: לא ניהדק איניש צינייתא 

  .10, משום דמיחזי כמשמרתשְמַערים בו יין מחבית(

 . הכלי(, והפסולת נשארת בשולי בנחת)ְמַערים דבי רב פפא שאפו שיכרא ממנא למנא 

  !(11)טיפות קטנות המטפטפות כשנפסק הקילוח, ומוכח שבוררם מתוך הפסולתהאיכא ניצוצות 

                                                

צלולים הם, ואין בהם דבר שצריך  מים משום בורר, שהמים שהוא נותן והטעם שאין בנתינתשיהיו השמרים צלולים ויזוב כל יינם.  . 9
שנשארו בחבית, וקולטין המים טעם היין פירוש אחר, נותנים מים על גבי שמרים . ע"פ הלבוש( ג,ס"ק ל ט,)שיט,לברר מהם. משנ"ב 

. ע"פ מאירי (ה אלא כמזיגת מים בייןואין ז, שאין כאן נתינה במסננת כלל)ואין בזה משום בורר  ,ומוציאין אותן בשבת ושותים אותן
 ורבי עובדיה מברטנורא.

דאע"ג דלאו משמרת ממש הוא, שהרי עוברין בה השמרים, כיון דאיכא קיסמין וטינופת דמעכב בהו ולא עברי, דמי למשמרת. ר"ן  . 10
 . )על הרי"ף(

 אבל תחילת שפייתן, כשעדיין אין הפסולת ניכרת, אינו בורר. ע"פ רש"י.  . 11
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)שהיה חנווני מטיל שיכר, ולכן אינו מקפיד על הניצוצות. וכשהגיע לניצוצות ניצוצות לבי רב פפא לא חשיבי  )ומתרץ(

 .משליכם עם פסולתם(

 ונותנין ביצה במסננת של חרדל.  משנה:

 .12לפי שאין עושין אותה אלא לגוון )אינו אסור משום בורר(: יעקב קרחהתני ( )ק"מ א'

 שיטות הראשונים

יין  ובסודר מותר. וכן מים ויין צלולים. אפילושבמשמרת אסור לסנן  הרמב"םדעת : סינון במשמרת ובסודרין
ינם צלולים, אפילו בסודרין ומים ויין שא .13מגיתו, כל זמן שהוא תוסס, טורף חבית בשמריה, ונותן לתוך הסודר

מותר לתת  )דרובייהו דאינשי לא קפדי ביה כלל(יין שהוא צלול )א( חילוקי דינים:  ג', ור"ן ,רש"י, רשב"אולדעת  .14אסור
יין שהוא עכור קצת ואפשר )ב(  מגיתו.וכן יין . )זעירי( אותו אפילו לתוך המשמרת כדי שיהיה צלול ביותר

, בסודרין וכפיפה שרי, דאיכא שינוי. אבל רובייהו דאינשי לא שתו ליה הכי( כאן משום בורר, ומיהו )ומשום כך איןדמשתתי הכי 
ויין שהוא עכור לגמרי ולא משתתי הכי כלל, אפילו בסודרין )ג( . )דין הִמְשָנה(לתוך המשמרת, דליכא שינוי, אסור 

ה, כיון שה, אסור )שהוא שינוי(וכפיפה   .הרמב"םוהוסיף דעת , 16השו"עוכן סתם  .15וא בורר גמור, אסור()וכן שמרים, אע"פ שְמַשנֶּ

כדי שלא יעשה פירשו  רש"י ורמב"ם טפח. מקרקעיתו של כלי ובלבד שלא יגביהאמרינן, : סינון בכפיפה מצרית
 .19השו"ע. וכן נקט 18דמשום שינוי והיכר קאמר רבינו יונהכתב בשם  והר"ן. 17הל עראי בשבתוא

 

                                                

מראה החרדל. שחלמון הביצה נוטף דרך המסננת, והחלבון שהוא קשור, נשאר למעלה. ואינו כבורר, שאין כאן פסולת, שהכל ראוי   .12
נקט  )או"ח שיט,טו(ע"פ רש"י ורשב"א. וראה רמב"ם להלן. והשו"ע . הוא, אלא שהוא רוצה לערב החלמון לבד עם החרדל לגוון

 כביאור רש"י ורשב"א. 

ילו רש"י פירש הטעם ביין מגיתו, שכל היינות עכורין אז, ושותין אותם בשמריהם, ואין כאן תיקון דבלאו הכי משתתי. ועל כן אפ . 13
וכל היין גוף אחד הוא, על  ,כצלול דמי. והרמב"ם פירש שאז עדיין לא נפרשו השמרים מן היין יפה יפה ,כשהוא טורפה ונעשה עכור

 כן לא שייך שם ברירה אפילו אם יסננו, ועל כן התירו בסודר. 

בה לידי חיוב חטאת, אפילו מים ויין צלולין  והמשנה מיירי דווקא בסודרין, ויין צלול. משמע דסבירא ליה דמשמרת כיון דמצי אתי . 14
זעירי נותן אדם מים ויין וצ"ב איך יבאר הא דאמר נמי לא. ויין או מים שאינן צלולין אפילו בסודרין אסור, גזירה אטו משמרת. 

 .)ס"ק ט(וט"ז  (או"ח שיט,י)ב"י . וראה צלולים למשמרת

מותר. אבל יין עכור לגמרי, איסור סינונו  )ע"י סודר וכפיפה מצרית(מדרבנן. ובשינוי לשיטתם, המשנה ביין עכור קצת, שאיסור סינונו  . 15
 מדאורייתא, ואף בשינוי אסור מדרבנן. 

 או"ח שיט,י.  . 16

 הל.ושלא יגביה הכפיפה מקרקעית כלי התחתון טפח כמדת א . 17

כיון דאיכא שינויא  )במסנן בסודרין( והתם ,ינוי הואאלא ודאי משום ש !אפילו במסנן בסודרין נימא הכי ,הל קאמרודאי משום א . 18
 שפיר דמי. ,אחרינא דלא עביד גומא

ממילא  ,מים ויין צלולין דגם במשמרת מותר. ולפי זה, שלא יהיה כעובדין דחול ,משום שינוי )ס"ק מט(או"ח שיט,יב. וכתב המשנ"ב  . 19
בה ראשונים סוברין דהטעם שצריך שלא יהיה הכפיפה גבוה טפח הוא ה"ל שביארנו דהריועיין בב. מותר להגביה הכפיפה טפח ויותר

הל לא שייך בזה אלא וגם כשמסנן יין ומים צלולים דינא הכי. ודע דענין עשיית א. ולפי זה, הל דשיעורו בטפחומשום חשש א
 .ד"ה ובלבד( נז ב ברי"ף,)ר"ן . ן()הו"ד בר". רבינו יונה (הל' שבת כב,לג)רמב"ם  -. מקורות כשמכסה בהכפיפה כל חלל הכלי שתחתיה
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פירשו משום אוהל. וצריך לומר  רמב"םרש"י ואסור.  -: האי פרונקא, אכוליה כובא אסרמשום מה נ כיסוי כלים
דרכם בכך. אלא כתבו שאין בכיסוי כלים משום אוהל, שרשב"א ו ראב"דו. שיש לפחות טפח בין היין לבגד

 .רמב"םכרש"י ופסק  20והשו"עועל חצי לאו היינו אורחיה.  משום שנראה כמשמרת;

ובלבד שכשיפסוק הקילוח, ונשארות טיפות בואר בגמרא שמותר לערות בנחת מכלי לכלי, : מהאיכא ניצוצות
 .21השו"עוכן פסק  קטנות היוצאות מתוך הפסולת, יפסיק.

 לחן ערוךשו

 )או"ח, הלכות שבת, סימן שיט(

בָּ  ט.  ב ׁשַ רֶּ עֶּ ָמִרים מ  ּה ׁשְ ָמִרים. ֲאָבל ִאם ָנַתן ּבָ ּה ׁשְ ן ּבָ ת, ָאסּור ִלּת  ּבָ ב ׁשַ רֶּ עֶּ לּוָיה מ  ת, ֲאִפּלּו ּתְ רֶּ ּמֶּ ם ְמׁשַ יהֶּ ן ֲעל  ר ִלּת  ת, ֻמּתָ
ְחְזרּו ְצלּוִלים ָלזּוב.  ּיַ י ׁשֶּ ד   ַמִים ּכְ

ת. ַיִין אֹו ַמיִ  י.  רֶּ ּמֶּ ְמׁשַ ָנן ּבִ ר ְלַסּנְ ם ְצלּוִלים, ֻמּתָ ה  י  הגה:ם ׁשֶּ ָלאו ָהכ  ּתֹות ּבְ ין, הֹוִאיל ּוְראּוִיין ִלׁשְ ּקִ ׁש ּבֹו ִקְסִמין ּדַ ּי  י ׁשֶּ ג(. ")ְסַמ ְוַאף ַעל ּפִ

ּום סּוָדר, ַמִים ָאסּור ִמׁשּ ם ֲאָבל ּבְ ר. ְוִאם ה  ִקין, ֻמּתָ ָאר ַמׁשְ ָנם.  ִלּבּון, ְוַיִין ּוׁשְ ין ַיִין, ָאסּור ְלַסּנְ ין ַמִים ּב  ֲעכּוִרים, ּב 
ְצלּוִלין ֲאָבל"ּוְלָהַרְמבָּ  א ּבִ ּלָ ירּו אֶּ סּוָדִרים לֹא ִהּתִ ת ָאסּור ַוֲאִפּלּו ַמִים ְוַיִין ְצלּוִלים; ַוֲאִפּלּו ּבְ רֶּ ּמֶּ ְמׁשַ ֲעכּוִרים. ְוַיִין ם, ּבִ  לֹא ּבַ

הּוא ּתֹוס   ל ְזַמן ׁשֶּ ּתֹו, ּכָ ַח(, ס ִמּגִ רֹות  ה ּכְ ְראֶּ ּנִ ן ְלתֹוְך ַהסּ )פי' ׁשֶּ יָה ְונֹות  ָמרֶּ ׁשְ ף ָחִבית ּבִ  ּוָדר. טֹור 
ה ּגּוָמא  יא.  ּלֹא ַיֲעש ֶּ ר ׁשֶּ ה  סּוָדר ָצִריְך ִלּזָ ִין ּבְ ִנין ַהּיַ ַסּנְ ּמְ ׁשֶּ סּוָדר(ּכְ ּום )ּבַ ִין, ִמׁשּ ל ַהּיַ ּנּוי.  ְלַקּב   ׁשִ
ר לְ  יב.  ּתָ ּמֻ ל ָמקֹום ׁשֶּ ְכִפיָפה ִמְצִרית ּכָ נֹו ּבִ ר ְלַסּנְ סּוָדר, ֻמּתָ ן ַיִין ּבְ י ֲעָרָבה(, ַסּנ  ינ  ין ִמן ַהּגּוָמא ּוִמּמִ עֹוש ִ ה ׁשֶּ יּהַ )פי' ֻקּפָ ּלֹא ַיְגּבִ ר ׁשֶּ ה  ְוִיּזָ

ּנּוי.  ּום ׁשִ ַפח, ִמׁשּ ִלי טֶּ י ַהּכְ ּול  ִפיָפה ִמׁשּ  ַהּכְ
ָעִרין  יג.  ּמְ ִלי ׁשֶּ ִריִקיןּכְ ּמְ ין ְלךָ  ()פי' ׁשֶּ א  ָחְזָקה, ׁשֶּ ין ְוִקְסִמין ּבְ ִ ִפיו ַקׁשּ ן ּבְ ָחִבית, לֹא ִיּת  הֶּ דֹוָלה  ּבֹו ַיִין מ  ת ּגְ נֶּ  . ִמּזוֹ ִמְסנֶּ
ד ִנּצֹוצ יד.  ּלּוַח ּוַמְתִחיִלים ִליר  ְפסֹק ַהּקִ ּיִ ׁשֶּ ּכְ ר ׁשֶּ ה  ּזָ ּיִ רֹו ּוִבְלַבד ׁשֶּ ִלי ַלֲחב  ַנַחת ִמּכְ ר ְלָערֹות ּבְ ַאֲחרֹוָנה ֹות ְקַט ֻמּתָ ֹופֹות ּבָ ׁשּ ּנֹות ַהּנִ

י ִניצֹוצֹות ן, ָהנ  ה כ  ִאם לֹא ַיֲעש ֶּ ָמִרים; ׁשֶּ ְ ם ִעם ַהׁשּ יח  ת, ַיְפִסיק ְוַיּנִ סֹלֶּ ר.  ִמּתֹוְך ַהּפְ הּוא ּבֹור  י ׁשֶּ  מּוְכח 
ב יט  ִין ה  ּנּו ַהּיַ ְקַלח ִמּמֶּ ּיִ י ׁשֶּ ד  ָבר ּכְ ה ּדָ יזֶּ ָחִבית ַעל א  יּהַ הֶּ ר ְלַהְגּבִ ף( ֻמּתָ ית יֹוס  ַח הל' יֹום טֹוב ּוב    .)רֹוק 

ה ִעם ַהחַ  טו.  ד ְלַמּטָ ְלמֹון יֹור  ַהחֶּ י ׁשֶּ יָצה ַאף ַעל ּפִ ּה ּב  ן ּבָ ר ִלּת  נֹו, ֻמּתָ ל ְלַסּנְ ּה ַחְרּדָ ַתן ּבָ ּנָ ת ׁשֶּ נֶּ ָארִמְסנֶּ ְלּבֹון ִנׁשְ ל ְוַהחֶּ  ְרּדָ
 ְלַמְעָלה. 

 (שטו)או"ח, הלכות שבת, סימן 

ּום יג.  ּלֹו, ִמׁשּ י ּכֻ נ  ּנּו ַעל ּפְ ְטחֶּ ָחִבית ְלַכסֹות, לֹא ִיׁשְ י הֶּ ֹוְטִחין ַעל ּפִ ׁשּ ד ׁשֶּ גֶּ ה; ּבֶּ ּנּו ְמֻגּלֶּ יַח ְקָצת ִמּמֶּ א ַיּנִ ּלָ ל, אֶּ י  אֹהֶּ י ִמיל  ְוָהנ 
ַהּכּוָבא ׁשֶּ ִלי( ּכְ ַפח; ֲאָבל ִאם  )פי' ּכְ ָרה טֶּ ל.ֲחס  אן אֹהֶּ ין ּכָ א  ר ּדְ ַפח, ֻמּתָ ָרה טֶּ יָנּה ֲחס   א 

                                                

הל הואיל והמחיצות כבר וולא חיישינן משום א ,כירה ל גבידשרי להחזיר הקדירה ע ע"גוא )ס"ק מח(וכתב המשנ"ב או"ח שטו,יג.  . 20
היינו נמי  ,מה שכתב בשו"ע חבית . ולפי זהור"ן פות"א בשם תוסגמ)הל ומר הואיל והכובא רחבה יותר מדאי נעשה כאיש לו, עשויות

: ודעת הראב"ד והרשב"א דבכל גווני אין בכיסוי כלים משום אוהל. ונכון להחמיר כדעת )ס"ק מט(כתב המשנ"ב . עוד (ברחבה הרבה
 )ס"ק יא(עכ"ל. וראה ט"ז  ין להקל בזה אין למחות בידם, שיש להם על מי לסמוך.השו"ע שהיא דעת הרבה ראשונים וכו' והנוהג

 אכההיא דכובא שנוטל בגד מעלמ ,אלא אם אין מיוחד לכךדלא אסרו חכמים בכיסוי משום אוהל  ,אבל לפי הנלע"ד עיקרשכתב, 
בהחזרת קדירה על גבי  . ומשום הכיאהלאודרכו בכך תמיד לא מיחזי כעביד  בכסוי המיוחד להםמה שאין כן  ;ומכסה על החבית

 א.וחילוק נכון הו ,רק הכיסוי לחוד ,כנ"ל בזה שאין עושה מחיצות בשבת וכן בכל כיסוי כלי .כירה שרי דדרכו תמיד בכך

י"ל דאוכל מתוך יהלא ק ,דאם בדעתו לשתותו לאלתר .ומיירי שרוצה לשתות לאחר זמן )ס"ק נה(או"ח שיט,יד. וכתב המשנ"ב  . 21
עיקר הברירה נעשה על ידי  , מכל מקוםאף שמערה מכלי לכלי ,וכאן .אם בדעתו לאכול מיד ,פסולת כשבוררם שלא ע"י כלי מותר

 .ידיו

 ת”בעזהשי

 פ”תש אב 'ב
 ל"טק| דף:  כ'| פרק:  שבתמסכת: 


